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                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 29η 

Απόφαση υπ’ αριθµ. 1174/2013 

 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 07/06/2013,  ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από 
πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη της, στις 04/06/2013.  

 

Θέµα 32
o 

Λήψη απόφασης για ανακήρυξη ως άγονου του Επαναληπτικού Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού 
διαγωνισµού για την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων που απαιτούνται για την 
µεταβίβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, 
σύµφωνα µε το Π.∆. 315/1999 και κατ΄ εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 
13 περίπτωση Ια του ν. 2286/1995 και άρθρο 21 παρ. η του ΚΠ∆ 118/2007. 
 
Παρόντες:  

• Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Βασίλειος Κόκκαλης 

• Γεώργιος Καστρινάκης 

• ∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

• Άννα Μεθυµάκη 

• Ιωάννης Αξαρλής 

• Χαράλαµπος Καραθάνος  

• Χρήστος Κουρούσης 
Το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής κ.: 

• Αλεξάνδρα Μαντσιώκα  

• Θάλεια Καραΐνδρου 
Απόντες: 
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στυλιανός Μαριδάκης  

• Σπυρίδων Σπυρίδων 

• Ελένη Ζαφειρίου 
 

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στoν κ. 
Κάββαλο ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
καθώς και τις όµοιες του Ν. 4071/2012. 

2. Το Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων».  
3. Τον Ν.2362/95 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους»  
4. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 
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5. Τις διατάξεις του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/α/27.12.2010 Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής 
την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011) 

6. Το Π.∆. 315/1999 «περί ορισµού του περιεχοµένου & του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του 
κλαδικού λογιστικού σχεδίου ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α` Βαθµού)» (ΦΕΚ 
302/Α’/30.12.1999) όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3979/2011 για την «Ηλεκτρονική 
∆ιακυβέρνηση» και ισχύει. 

7. Τη µε αρ. 45/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
σκοπιµότητα για προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών, ανάµεσα στα οποία ήταν και η παροχή 
υπηρεσιών για την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων που απαιτούνται για την 
µεταβίβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο ∆ιπλογραφικό 
Σύστηµα, σύµφωνα µε το Π.∆. 315/1999 και κατ΄ εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

8. Την υπ’ αριθµ. 196/2013 απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής µε την 
οποία εγκρίνεται η δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ύψους 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. που θα 
βαρύνει τον ΚΑΕ 0879 του Ειδικού Φορέα 01 072 του προϋπολογισµού έτους 2013 για τη 
διενέργεια Πρόχειρου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών για την προσαρµογή 
όλων των λογιστικών παραµέτρων που απαιτούνται για την µεταβίβαση από το υπάρχον 
λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, σύµφωνα µε το Π.∆. 
315/1999 και κατ΄ εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων 

9. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 41167/3-1-2013 έγγραφο του Νοµικού Γραφείου του Περιφερειάρχη & 
Συλλογικών Οργάνων. 

10. Την υπ’ αριθµ. 382/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
της ∆ιακήρυξης 3/2013 του Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά τιµή σε ευρώ, για την παροχή υπηρεσιών για την 
προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων που απαιτούνται για την µεταβίβαση από το 
υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, σύµφωνα µε το 
Π.∆. 315/1999 και κατ΄ εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.. 

11. Στις 21.3.2013 διενεργήθηκε ο Πρόχειρος Ανοικτός Μειοδοτικός διαγωνισµό, µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά τιµή σε ευρώ, για την προσαρµογή όλων των λογιστικών 
παραµέτρων που απαιτούνται για την µεταβίβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο της 
Περιφέρειας Αττικής στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, σύµφωνα µε το Π.∆. 315/1999 και κατ΄ 
εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € πλέον 
Φ.Π.Α., ∆/ξη 3/2013. 

12. Τις ακόλουθες προσφορές που κατατέθηκαν στην υπηρεσία µας και ενώπιον της Τριµελούς 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών και των 
διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆/νσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής: 
1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Π.Ε.  – COM.PA.C. (αρ. πρωτ. 54787/20-03-2013) 
2. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Ε.Π.Ε. COMPUTERS & TELECOMMUNICATION & ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (αρ. πρωτ. 55098/20-03-2013) 
3. ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 
(κατατέθηκε ενώπιον της Γνωµοδοτικής Επιτροπής κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού) 

13. Με τη µε αριθµ. 568/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η µαταίωση και 
επανάληψη µε τους ίδιους όρους του Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού διαγωνισµού, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά τιµή σε ευρώ, για την προσαρµογή όλων των 
λογιστικών παραµέτρων που απαιτούνται για την µεταβίβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο 
της Περιφέρειας Αττικής στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, σύµφωνα µε το Π.∆. 315/1999 και κατ΄ 
εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € πλέον 
Φ.Π.Α. σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 4/2013 πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης 
των ∆/νσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού 
και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής 

14. Στις 30.04.2013 διενεργήθηκε ο Επαναληπτικός Πρόχειρος Ανοικτός Μειοδοτικός διαγωνισµό, 
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη συνολικά τιµή σε ευρώ, για την προσαρµογή όλων των 
λογιστικών παραµέτρων που απαιτούνται για την µεταβίβαση από το υπάρχον λογιστικό σχέδιο 
της Περιφέρειας Αττικής στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, σύµφωνα µε το Π.∆. 315/1999 και κατ΄ 
εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 40.000,00 € πλέον 
Φ.Π.Α., ∆/ξη 3/2013. 

15. Τις ακόλουθες προσφορές που κατατέθηκαν στην υπηρεσία µας και ενώπιον της Τριµελούς 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών και των 
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διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆/νσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής: 
1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ – COM.P.AC. (αρ. πρωτ. 85669/29-04-2013) 
2. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ (αρ. πρωτ. 86236/29-04-2013) 
3. ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (κατατέθηκε 
ενώπιον της Γνωµοδοτικής Επιτροπής κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού) 

16. Το υπ’αριθµ. 13/2013 Πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆/νσεων 
Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού και της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, µε το οποίο γνωµοδοτεί οµόφωνα: 
Α. Για την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ – 
COM.P.AC. διότι κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και συγκεκριµένα στην 
υπεύθυνη δήλωση (όπως προβλέπεται στην προκήρυξη Παράρτηµα Β΄, Άρθρο 3, §βii) που 
κατέθεσε και περιλαµβάνεται στα δικαιολογητικά συµµετοχής, αναγράφεται ως ηµεροµηνία της 
δήλωσης 24-04-2013 ενώ η ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς είναι 26-04-2013. 
Β. Για την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ διότι κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και συγκεκριµένα στην 
υπεύθυνη δήλωση (όπως προβλέπεται στην προκήρυξη Παράρτηµα Β΄, Άρθρο 3, §βii) που 
κατέθεσε και περιλαµβάνεται στα δικαιολογητικά συµµετοχής, αναγράφεται ως ηµεροµηνία της 
δήλωσης 26-04-2013 ενώ η ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς είναι 29-04-2013. 
Γ. Την αποδοχή της οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ δεν διαπιστώθηκαν ελλείψεις-προβλήµατα  κατά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου προσφοράς. 
∆. Τη συνέχιση του διαγωνισµού και ολοκλήρωσή του µε διαπραγµάτευση της τιµής µε  βάσει 
τα παραπάνω και σύµφωνα µε την παρ η΄ του άρθρου 21 του Κ.Π.∆. 118/2007, εφόσον γίνεται 
και στον επαναληπτικό δεκτή µία µόνο προσφορά. 

17. Το από 2/5/2013 Υπόµνηµα της συµµετέχουσας εταιρείας ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ που διαβιβαστηκε στη Τριµελή Γνωµοδοτική Επιτροπή 
αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης 
των ∆/νσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού 
και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής µε το υπ’αριθµ. 92537/10.05.2013 
έγγραφο της υπηρεσίας µας. 

18. Το υπ’αριθµ. 21/2013 Πρακτικό της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆/νσεων 
Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού και της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής, µε το οποίο γνωµοδοτεί οµόφωνα: 
Α. Για την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ διότι κατά την επανεξέταση των δικαιολογητικών 
συµµετοχής διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν στη προσφορά επικυρωµένα αντίγραφα των 
συµβάσεων που αναφέρονταν στις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 
Β. Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 2, §13 του Ν. 2286/95 και προτείνει να συνεχιστεί 
η διαδικασία σύµφωνα µε αυτό. 
Η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή: 
1. Την απόρριψη των προσφορών των συµµετεχόντων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ – 
COM.P.AC., ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ και ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, σύµφωνα µε τα πρακτικά 13/2013 και 
21/2013 της Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆/νσεων Οικονοµικών των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
της Περιφέρειας Αττικής. 
2. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών του 
διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 13 περίπτωση Ια του ν. 2286/1995 και άρθρο 21 
παρ. η του ΚΠ∆ 118/2007. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 

η Οικονοµική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1. Την απόρριψη των προσφορών των συµµετεχόντων: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕ – 

COM.P.AC., ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΕ και ΣΤ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ», στον επαναληπτικό διαγωνισµό για 
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την προσαρµογή όλων των λογιστικών παραµέτρων που απαιτούνται για την µεταβίβαση από 
το υπάρχον λογιστικό σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής στο ∆ιπλογραφικό Σύστηµα, σύµφωνα µε 
το Π.∆. 315/1999 και κατ΄ εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 40.000,00 € πλέον Φ.Π.Α, σύµφωνα µε τα πρακτικά 13/2013 και 21/2013 της 
Τριµελούς Γνωµοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσµάτων πρόχειρων διαγωνισµών και 
των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των ∆/νσεων Οικονοµικών των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, ∆υτικού και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών του 
διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 13 περίπτωση Ια του ν. 2286/1995 και άρθρο 21 
παρ. η του ΚΠ∆ 118/2007. 

 

Το αναπληρωµατικό µέλος κα. Καραΐνδρου δηλώνει Λευκό. 
 
      Η Πρόεδρος                               Η Γραµµατέας 

 

 
 
 
 
 
 
 
   Λιλίκα Βασιλάκου                       Μαρία Ντόβα  

Τα Μέλη  

Βασίλειος Κόκκαλης 

Γεώργιος Καστρινάκης 

∆ηµοσθένης Μπαρούτας 

Άννα Μεθυµάκη 

Ιωάννης Αξαρλής 

Χαράλαµπος Καραθάνος 

Χρήστος Κουρούσης  

Αλεξάνδρα Μαντσιώκα 

Θάλεια Καραΐνδρου  
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